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I 

Informacje ogólne 

1. Cel badania: 

Zebranie propozycji, opinii i uwag mieszkańców Katowic, a w szczególności zamieszkujących 

następujące jednostki pomocnicze: JP nr 11 Wełnowiec – Józefowiec, JP nr 12 Koszutka oraz JP nr 13 

Bogucice na temat możliwości zagospodarowania Parku Wełnowieckiego wraz z poszerzeniem jego 

obszaru przez włączenie terenu tzw. „Alp”. 

Propozycje, uwagi i opinie mieszkańców w kwestii proponowanych funkcji i zakresu przedsięwzięcia 

zostaną przekazane do Zakładu Zieleni Miejskiej, który sformułuje wytyczne, stanowiące podstawę  

do zlecenia koncepcji przyszłego zagospodarowania terenu rozszerzonego Parku Wełnowieckiego. 

 

2. Odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie badań:  

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice. 

 

3. Termin badania: 

16-29 marca 2020 r. 

 

4. Akcja informacyjna: 

Informacje o możliwości uczestnictwa w badaniu ankietowym zostały rozpowszechnione 

za pośrednictwem następujących kanałów informacyjnych:  

 Biuletyn Informacji Publicznej UMK; 

 Aktualności na stronie www.katowice.eu, www.katowice.eu/konsultacje; 

 Artykuł w marcowym wydaniu gazety miejskiej „Nasze Katowice”; 

 Biuletyn informacyjny dla dziennikarzy; 

 Biuletyn informacyjny dla mieszkańców; 

 Facebook – oficjalny profil miasta;  

 Twitter - profil prasowy miasta. 

 

5. Miejsca i formy badania ankietowego: 

 Badanie w formie online: 

Portal internetowy katowice.eu.  

Badanie zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu elektronicznego formularza do samodzielnego 

wypełnienia. 

http://www.katowice.eu/konsultacje
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UWAGA: 

Z uwagi na wystąpienie epidemii wirusa SARS CoV-2 nastąpiła konieczność rezygnacji  

z przeprowadzenia badania w formie tradycyjnej, która przewidywała możliwość pobrania, 

wypełnienia i pozostawienia ankiet w urnach, znajdujących się w dzielnicowych bibliotekach 

miejskich. Osobom, które nie miały dostępu do internetu zapewniono możliwość telefonicznego jej 

wypełnienia, po kontakcie z pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej.  

 

6. Sposób przeprowadzenia badania: 

Anonimowe badanie zostało przeprowadzone metodą kwestionariuszową. Respondenci mieli za 

zadanie wyrazić opinie na temat funkcjonalności Parku Wełnowieckiego. Zadaniem ankietowanych 

było również przedstawienie pożądanych przez nich zmian, które odnalazłyby odzwierciedlenie w 

sformułowanych przez Zakład Zieleni Miejskiej wytycznych niezbędnych do przygotowania koncepcji i 

projektu zagospodarowania Parku Wełnowieckiego, poszerzonego o teren tzw. „Alp”.  

Kwestionariusz ankietowy złożony był z 8 pytań merytorycznych oraz części metryczkowej.  

4 pytania miały charakter zamknięty (zarówno jedno- jak i wielokrotnego wyboru), w tym 3 pytania 

miały również opcjonalną możliwość wskazania indywidualnych, innych niż wymienione odpowiedzi. 

Pozostałe 4 pytania miały charakter otwarty. 

Wyniki badań 

W badaniu uczestniczyło 283 respondentów. Wśród 7 grup wiekowych największą reprezentację 

stanowiły osoby w przedziale 35-44 lat (36,7 proc.) oraz 25-34 (35 proc.), a co dziesiąta osoba 

znajdowała się w przedziale wiekowym 45-54 lat. Szczegółowy podział  respondentów wg wieku 

prezentują poniższa tabela i wykres.  

Podział wiekowy respondentów 

Odpowiedź Liczba odpowiedzi Udział % 

   

 
18 lat i    
mniej 

 

3 1.1 % 

 
19-
24 

 

21 7.4 % 

 
25-
34 

 

99 35.0 % 

 
35-
44 

 

104 36.7 % 
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45-
54 

 

32 11.3 % 

 
55-
64 

 

14 4.9 % 

 
powyżej 65 
lat 

 

10 3.5 % 

 

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania respondentów należy zauważyć, że największa liczba 

badanych wywodzi się z Wełnowca i Józefowca (łącznie 112 wskazań), jak również Koszutki (106 

wskazań). Natomiast co piąty respondent zamieszkuje dzielnicę Bogucice.  

Ankietę otwiera pytanie o częstotliwość odwiedzin w Parku Wełnowieckim. Analizując odpowiedzi 

należy zauważyć, że większość respondentów bardzo dobrze zna teren poddany konsultacjom, gdyż 

łącznie 70 proc. respondentów bardzo często (co najmniej kilka razy w tygodniu) lub często (kilka razy 

w miesiącu) przebywa na terenie Parku. Zdecydowanie największa częstotliwość wizyt przypada na 

kilka razy w miesiącu - taką odpowiedź wybrało ponad 38,5 proc. respondentów. Co czwarty badany 

odwiedza park okazjonalnie, czyli kilka razy do roku. Zestawienie odpowiedzi prezentuje poniższy 

wykres. 

Pyt. 1. Jak często odwiedza Pan(i) Park Wełnowiecki? 

Odpowiedź Liczba odpowiedzi Udział % 

 
co najmniej kilka razy w 
tygodniu 

 

93 32.9 % 

 
kilka razy w 
miesiącu 

 

109 38.5 % 

 
kilka razy w 
roku 

 

70 24.7 % 

 wcale 
 

11 3.9 % 
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W kolejnym pytaniu o charakterze diagnostycznym respondenci zostali poproszeni o 

przedstawienie powodów, dla których odwiedzają Park Wełnowiecki. Badani mogli wybrać więcej 

niż jedną opcję, mieli również możliwość przedstawienia indywidualnych powodów, 

niewymienionych wśród dostępnych opcji wyboru. 

Pyt. 2. W jakim celu odwiedza Pan(i) Park Wełnowiecki? (można wybrać więcej pozycji) 

Odpowiedź Liczba odpowiedzi Udział % 

 spacerowanie (z rodziną, znajomymi) 
 

193 68.2 % 

 spacerowanie z psem 
 

76 26.9 % 

 spędzanie czasu z dziećmi 
 

103 36.4 % 

 uprawianie sportów 
 

95 33.6 % 

 relaks i odpoczynek 
 

160 56.5 % 

 inny, jakim? 
 

29 10.2 % 

 

 

Na pytanie dot. celów przebywania w Parku zdecydowana większość respondentów wskazuje, że park 

służy spacerowaniu, przez co rozumiemy przede wszystkim wspólne spędzenie czasu z rodziną i 

znajomymi. Ponad 36 proc. badanych spędza w parku czas wspólnie z dziećmi. Ponadto co czwarta 

osoba wykorzystuje tę przestrzeń do wyprowadzania zwierząt. Ponad 56 proc. użytkowników traktuje 

pobyt w parku jako sposobność do relaksu i odpoczynku. Natomiast 33 proc. respondentów deklaruje, 

że teren wykorzystuje do uprawiana sportu. Wśród innych indywidualnych odpowiedzi najczęściej 

wymieniane były przejazdy rowerem przez park, dojście na cmentarz czy do ogródków działkowych 

oraz przemieszczanie się do pracy. Pojedyncze wypowiedzi dotyczyły też korzystania z parku jako 

miejsca na obserwację przyrody czy zbieranie kasztanów jesienią. Ponadto teren parku 

wykorzystywany jest na organizację gier terenowych, modelarstwo oraz odkrywanie miejsc o 

znaczeniu historycznym.  

W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o przedstawienie najważniejszych w ich ocenie 

funkcji Parku Wełnowieckiego. 
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Pyt. 3. Jakie według Pana(i) są najważniejsze funkcje Parku Wełnowieckiego? (można wybrać max. 3 
pozycje)  

Odpowiedź Liczba odpowiedzi Udział % 

 
wypoczynkowo – 
rekreacyjna 

 

264 93.3 % 

 
ekologiczna oraz ochronna dla środowiska i 
przyrody 

 

139 49.1 % 

 
estetyczna, 
dekoracyjna 

 

89 31.4 % 

 zdrowotna 
 

91 32.2 % 

 edukacyjna 
 

19 6.7 % 

 kulturalna 
 

18 6.4 % 

 sportowa 
 

126 44.5 % 

 
inna, 
jaka? 

 

6 2.1 % 

 

 

Na pytanie dotyczące funkcji użytkowych, jakie powinien spełniać Park Wełnowiecki, zdecydowana 

większość, czyli ponad 93 proc. ankietowanych wskazuje, że to właśnie funkcja wypoczynkowo – 

rekreacyjna jest najistotniejsza. Połowa respondentów za równie ważną funkcję uznaje ekologiczną i 

ochronną dla przyrody i środowiska. Trzecią najczęściej wybieraną przez respondentów funkcją jest 

funkcja sportowa (44,5 proc.), a na czwartej i piątej pozycji uplasowała się rola zdrowotna (32,2 proc.) 

oraz estetyczna i dekoracyjna (31,4 proc.).  

Celem kolejnego pytania było zebranie możliwie jak największej wiedzy odnośnie atutów Parku, tak by 

przy planowaniu nowego zagospodarowania nie wprowadzać elementów, które negatywnie 

wpłynęłyby na obecne walory Parku, a także by zaprojektować tę przestrzeń w sposób, który owe atuty 

należycie wyeksponuje. Zebrane informacje będą przedmiotem analizy Zakładu Zieleni Miejskiej, który 

formułując wytyczne do projektu zagospodarowania, będzie kierować się zabezpieczeniem 

najistotniejszych funkcji wraz z poszanowaniem tych mocnych stron, które zdobyły największe uznanie 

w oczach użytkowników. 
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Pyt. 4.Co uważa Pan(i) za najważniejsze zalety Parku? – najczęściej wskazywane odpowiedzi 

 

Analizując odpowiedzi należy zauważyć, że najczęściej wskazywanymi zaletami parku są istniejąca 

zieleń, jego dogodna lokalizacja oraz obecne w nim cisza i spokój. 

Zieleń. Najmocniejszą stroną parku, według respondentów, jest istniejąca zieleń (119 wskazań). W 

odpowiedziach wskazywano na funkcjonujące duże zadrzewienie, które stanowi swoiste zielone płuca 

dla  ościennych dzielnic. Dla części mieszkańców park w swoim charakterze przypomina las i 

zdecydowanie jest chętnie odwiedzanym miejscem w upalne dni, ze względu na duże zacienienie. W 

odpowiedziach wskazywano również na duży walor istniejącego starego drzewostanu, w tym 

historycznej alei kasztanowej. W kontekście zieleni warto odnotować, że osoby biorące udział w 

ankiecie za zaletę uznały to, że park jest w małym stopniu przekształcony, dziki charakter (zwłaszcza 

terenu tzw. Alp) jest więc niewątpliwie jego mocną stroną. 

Dogodna lokalizacja, cisza i spokój. Uczestnicy ankiety wskazywali, że zaletą parku jest jego położenie 

w pobliżu ich miejsca zamieszkania i to, że mogą z niego dogodnie korzystać (110 wskazań). Park jest 

zlokalizowany z dala od głównych ciągów komunikacyjnych, na uboczu, a mimo to ciągle niedaleko 

centrum miasta. Atutem tego obszaru jest również panująca tu cisza i spokój, bardzo pożądane przez 

użytkujących park (111 wskazań). Jest to związane z kolejną cechą, która stanowi walor omawianego 

terenu – jego kameralnością. Głównymi użytkownikami parku są mieszkańcy sąsiadujących dzielnic i 

jak wskazują ankietowani – brak tu spacerujących tłumów.  

Pozostałe. Park Wełnowiecki wraz z terenem tzw. Alp jest też ceniony ze względu na swój 

zróżnicowany charakter, zarówno w aspekcie ukształtowania terenu (hałda, punkt widokowy), jak i 

jego zagospodarowania (plac zabaw, siłownia na wolnym powietrzu).  



S t r o n a  | 8 

 

 
Raport z badania ankietowego w ramach konsultacji społecznych 

w sprawie zagospodarowania terenu Parku Wełnowieckiego z włączeniem terenu tzw. „Alp” 
 

 

Następne pytanie o charakterze zamkniętym dotyczyło preferencji użytkowników względem 

priorytetów zagospodarowania. Badani mieli możliwość wybrania jednej (lub więcej) odpowiedzi z 7 

podanych opcji lub dopisać własną w opcji inne. Na pytanie dotyczące priorytetów w 

zagospodarowaniu powierzchni parkowej respondenci wskazali przede wszystkim na konieczność 

remontu i/lub wymiany alejek i ścieżek parkowych (68,2 proc.), oświetlenie (65 proc.) oraz elementy 

małej architektury, np. ławki i kosze na śmieci (53 proc.). Zagospodarowanie ternu zielenią urządzoną 

uzyskało poparcie niespełna 50 proc. Elementy infrastruktury dedykowanej rekreacji i sportom, które 

według opinii respondentów wymagają modernizacji bądź wymiany, uplasowały się w rankingu w 

następującej kolejności; place zabaw (32,2 proc.), boiska sportowe (25,8 proc.) oraz siłownie (15,9 

proc.).  

Pyt. 5. Co według Pan(i) wymaga remontu lub doposażenia w pierwszej kolejności na terenie parku? 

(można wybrać więcej niż 1 odpowiedź) 

Odpowiedź Liczba odpowiedzi Udział 

 
alejki i ścieżki 
parkowe 

 

193 68.2 % 

 
oświetlenie 
parku 

 

184 65.0 % 

 
place 
zabaw 

 

91 32.2 % 

 
siłownia na 
zewnątrz 

 

45 15.9 % 

 
boiska 
sportowe 

 

73 25.8 % 

 zieleń 
 

140 49.5 % 

 
elementy małej architektury (ławki, kosze 
itp.) 

 

150 53.0 % 

 
inne, 
jakie? 

 

37 13.1 % 

 

 

Taki rozkład głosów świadczy o tym, że preferencje respondentów w odniesieniu do zagospodarowania 

parku koncentrują się wokół jego podstawowych funkcji  i najważniejszych elementów, do których 
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zaliczamy podstawą infrastrukturę oraz elementy małej architektury. Wśród indywidualnych 

odpowiedzi, niemieszczących się w katalogu elementów do wyboru 5 osób wskazało na konieczność 

priorytetowego usunięcia śmieci z terenu parku, a 4 na potrzebę instalacji monitoringu.  

W pytaniu nr 6 poproszono badanych o wyrażenie opinii na temat bieżących potrzeb i oczekiwań 

respondentów względem Parku. 

Pyt. 6. Jakich miejsc, elementów wyposażenia lub form aktywności brakuje wg Pan(i) na wskazanym 

terenie? - najczęściej wskazywane odpowiedzi 

 

W pytaniu wypowiedziały się 274 osoby. 19 proc. ankietowanych zauważa brak odpowiednich alejek 

parkowych (52 wskazania), a 18 proc. wskazuje na niedobór ławek (48 wskazań) i brak właściwego 

oświetlenia (47 wskazań). W zakresie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej 15 proc. respondentów 

wskazywała na boisko (41 wskazań), 13 proc. na plac zabaw (35 wskazań), 9 proc. na ścieżki rowerowe 

(24 wskazania), a 8 proc. na siłownię (22 wskazania). W zestawieniu często pojawiały się też uwagi 

dotyczące ogólnie pojętej zieleni- 9 proc. chce większej dbałości o zieleń, a 8 proc. zauważa brak koszy 

na śmieci (23) oraz wybiegu dla psów (22).  

Alejki parkowe 

W wypowiedziach wskazywano, że alejki są nierówne, popękane, z pozostałościami starych schodów. 

Najbardziej pożądaną cechą jest wyrównanie ścieżek parkowych, tak aby były wygodne np. dla wózków 

czy biegaczy. Ponadto przeważały opinie, że tam gdzie jest to możliwe, należy utrzymać, odnowić lub 

utworzyć ciągi typu leśnego, w pozostałym zakresie położyć nowy asfalt (nie kostkę brukową). Nowe 

ścieżki spacerowe będą chętnie widziane na terenie Alp oraz w kierunku Bogucic.  
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W pojedynczej wypowiedzi zwrócono uwagę na konieczność wykonania remontu wejścia głównego do 

parku i generalnie na brak estetycznych form wejścia na jego teren, kolejna osoba zgłosiła brak 

dogodnego wejścia do parku oraz podjazdu dla wózków od strony ul. Cedrowej. 

Ławki 

Wśród wypowiedzi wskazywano zarówno na konieczność zadbania o istniejące ławki, które po części 

wymagają renowacji  jak również postawienia nowych. Oprócz ławek, jako miejsca wypoczynku 

zaproponowano leżaki (2) i huśtawki dla dorosłych (1). 

Oświetlenie 

W odpowiedziach ankietowych zawarto opinie, że oświetlenie parku jest zbyt słabe, ilość latarni jest 

niewystarczająca, ponadto część z nich nie działa. Pojedyncze głosy wskazywały konieczność 

wprowadzenia konkretnych rozwiązań - doświetlenia parku od ul. Cedrowej czy w stronę Bogucic, a 

przy montażu oświetlenia zastosowanie takich latarni, które będą eliminować tzw. „zanieczyszczenie 

światłem”. 

Boisko 

Tylko 15 proc. respondentów wskazuje na konieczność odnowienia istniejących w parku boisk. 

Wypełniający ankiety z chęcią uprawialiby takie dyscypliny jak: koszykówka (10), siatkówka (6), piłka 

nożna (4), tenis (3), gra w bule (2), badmintona (1) lub frisbee (1). 

Ponadto w udzielanych odpowiedziach pojawił się też pomysł zlokalizowania w parku miejsca do gry w 

disc golfa (1), budowy hali sportowej (1) czy bieżni (1). 

Plac zabaw 

W indywidualnych odpowiedziach najczęściej wymieniano potrzebę rozbudowy i uatrakcyjnienia 

istniejących placów zabaw, z zadbaniem o potrzeby dzieci starszych.  W ankiecie padła również 

sugestia, by rozważyć pomysł scalenia istniejących placów zabaw w jeden, za to ogrodzony, a kolejny 

budowę tyrolki. Dodatkowo 4 osoby proponują budowę wodnego placu zabaw na terenie parku. 

Ścieżki rowerowe  

9 proc. osób z chęcią korzystałoby z wydzielonych ścieżek rowerowych na obszarze parku. W zakresie 

infrastruktury rowerowej pojawiły się też głosy poparcia dla budowy stacji rowerów miejskich (3), 

stojaków na rowery (1) czy miasteczka rowerowego (2). Mieszkańcy zgłaszali też chęć korzystania z 

wydzielonych ścieżek na potrzeby jazdy na hulajnodze czy rolkach.  
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Siłownia 

Mieszkańcy, którzy w tym pytaniu wskazali siłownię w głównej mierze optują za rozbudową istniejącej 

siłowni o nowe sprzęty, np. drążki do podciągania (1), ciężary (1). Zaproponowano też uzupełnienie 

siłowni o sprzęt do ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych (1). 2 osoby chciałyby zainwestowania w 

strefę street workout.  

Zieleń 

Wśród pomysłów w zakresie doinwestowania zieleni w przestrzeni parku pojawiły się pojedyncze 

postulaty o wysianie większej ilości traw, utworzenia zielonych labiryntów czy też klombów 

kwiatowych. Ponadto 3 osoby proponują utworzenie łąk piknikowych.  

Wybiegi dla psów 

Osoby korzystające z parku chciałyby wytyczenia obszaru, w którym właściciele czworonogów mogliby 

swobodnie przebywać ze swoim pupilem, w postaci wybiegu dla psów lub placu zabaw. W 4 

wypowiedziach wskazano konieczność ogrodzenia takiego miejsca. Dwóch ankietowanych 

zaproponowało, żeby był to teren zlokalizowany poniżej cmentarza.  

Podsumowując odpowiedzi pozyskane w tym pytaniu należy również wymienić inne, wskazywane 

przez mieszkańców unikatowe sposoby zagospodarowania przestrzeni parku. Warto zaznaczyć 

pojawiające się głosy, że park należy przekształcać w bardzo niewielkim zakresie, skupiając się jedynie 

na pielęgnacji i renowacji tego co już istnieje oraz że należy posprzątać zaśmiecone miejsca  i  

unormować gospodarkę śmieciami przyległych ogródków działkowych. 

Kolejne pomysły dot. możliwości wytyczenia ścieżek edukacyjnych lub postawienie tablic 

informacyjnych.  

Ponadto w ankiecie pojawiało się kilka sugestii, by wydzielić miejsca do wypoczynku (wyposażone np. 

w leżaki czy hamaki) oraz miejsca piknikowe – z przestrzenią na grilla czy ognisko. Podobne sugestie 

zostały powtórzone przez respondentów w odpowiedzi na kolejne pytanie. 

Na pytanie nr 7 W jaki sposób według Pan(i) powinien być zagospodarowany teren tzw. Alp 

sąsiadujący z Parkiem Wełnowieckim? respondenci przedstawiali swoje uwagi wobec tego obszaru, 

jak również prezentowali pomysły na jego urządzenie. Po pogrupowaniu odpowiedzi zauważalne jest 

występowanie dwóch trendów – przy czym trend „naturalnego zagospodarowania” ma więcej 

zwolenników niż trend „szerokiego zagospodarowania”, który dąży do budowy infrastruktury 

sportowo – rekreacyjnej. Pytanie nr 7 miało na celu zasięgnięcie opinii mieszkańców ws. potencjalnych 
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możliwości zagospodarowania terenu, który na chwilę obecną nie jest zagospodarowany w ogóle, a 

który ma zostać włączony do Parku Wełnowieckiego przy okazji realizacji inwestycji.   

Respondenci podkreślali wielokrotnie, że atutem hałdy jest jej „dzikość”, a możliwość kontaktu z 

naturą i występująca tam zieleń oraz obecność dzikich zwierząt czynią to miejsce wyjątkowym. 68 

respondentów wskazało na konieczność minimalnej ingerencji, dodatkowo 47 razy wymieniono 

potrzebę uporządkowania zieleni. Łącznie ok. 41 proc. respondentów chce, aby ingerencja była 

minimalna, w tym dotyczyła przede wszystkim uporządkowania zieleni.  

Ponadto 41 razy podkreślono konieczność skupienia się na ulokowaniu w tej przestrzeni elementów 

małej architektury, jak np. ławki i koszy na śmieci. 76 respondentów uznało, że wytyczenie ścieżek i 

alejek, łączących teren obecnego Parku z hałdą, jak i wytyczenie ich na samej hałdzie jest optymalną 

formą dla zagospodarowania tej przestrzeni. 19 respondentów podkreśliło, że teren ten powinien 

służyć przede wszystkim wypoczynkowi. 9 osób proponuje wytyczenie specjalnych ścieżek przyrodniczo 

- spacerowo -edukacyjnych dla rodzin z dziećmi. Należy zauważyc, że ok. 42 proc. badanych, myśląc o 

zagospodarowaniu tej przestrzeni przede wszystkim wskazuje potrzebę wytyczenia ścieżek oraz 

umiejscowienie elementów małej architektury – ławek i koszy na śmieci. 

50 respondentów (tj. 18 proc.) zauważyło, że niezbędnym działaniem jest uporządkowanie tego 

terenu, rozumiane również jako usunięcie zalegających na hałdzie śmieci oraz utrzymanie czystości. 

Powyższe sugestie odzwierciedlają pogląd dużej liczby respondentów, że zagospodarowanie hałdy 

wymaga przede wszystkim podstawowego uporządkowania tego terenu, zadbania o zieleń, 

ulokowania podstawowych elementów małej architektury (w tym koszy na śmieci i ławek) oraz 

wykonanie ścieżek. 

Do drugiej kategorii propozycji zgłoszonych przez mieszkańców należy zaliczyć wszystkie pomysły, 

które sprzyjają uprawianiu sportu i szeroko pojętej rekreacji. 29 proc. respondentów  (tj. 82 osoby) 

zaproponowało budowę przyjaznej rolkom i rowerom infrastruktury (tj. ścieżek, tras rowerowych), 

w tym 18 respondentów (6,3 proc.) sugeruje by były to również trasy dla sportów wyczynowych np. 

pump track. 26 osób (9,2 proc.) proponuje wytyczenie tras biegowych (co w praktyce może łączyć się 

z wytyczeniem ścieżek spacerowych i/lub rowerowo - rolkowych), 7 osób zaproponowało budowę 

skateparku, a 16 osób wystąpiło z propozycją wykorzystania hałdy na cele rekreacji zimowej. 6 osób  

zgłosiło postulat budowy boiska, a 5 kolejnych propozycji dotyczyło budowy siłowni. Podczas gdy 

padła jedna propozycja stworzenia toru motocrossowego z uwagi na ukształtowanie przestrzeni, 4 inne 

osoby zdecydowanie sprzeciwiły się możliwości uprawiania sportów motorowych (quady i motory), ze 

względu na potrzebę zachowania ciszy i bezpieczeństwa. 
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W pozostałych propozycjach najczęściej pojawiały się te dotyczące wytyczenia miejsc do grillowania 

(28 wskazań), budowy wieży/platformy/punktu widokowego (18 wskazań), montażu oświetlenia (17 

wskazań), budowy placu zabaw ( 10 wskazań) oraz psiego wybiegu (8 wskazań). 

W pytaniu nr 8 Jakie ma Pan(i) inne uwagi dotyczące zagospodarowania Parku Wełnowieckiego? 

respondenci odnosili się do obecnego stanu zagospodarowania, czyli wyglądu przestrzeni parkowej 

wraz z  jej mocnymi i słabymi stronami. Pytanie miało na celu pozyskanie od respondentów takich uwag 

i opinii o zagospodarowaniu Parku Wełnowieckiego, które nie miały możliwości wybrzmieć w 

odpowiedziach na wcześniej zadane pytania. W powiązaniu z refleksjami związanymi z aktualną oceną 

przedmiotowego terenu respondenci – użytkownicy skupili się na wymienieniu tych elementów, które 

wymagają zmian, a także przedstawili propozycje działań, które powinny zostać wdrożone w ramach 

przyszłego zagospodarowania. Inaczej mówiąc, respondenci odpowiadający na tak zadane pytanie 

podkreślali co w ich spostrzeganiu tej przestrzeni publicznej jest najistotniejsze i na jakie aspekty należy 

położyć nacisk przy planowaniu inwestycji. 

W kontekście bieżącej oceny Parku Wełnowieckiego najczęściej poruszane były dwie kwestie, tj. 

zaśmiecenie i  bezpieczeństwo. 30 razy podkreślono konieczność kompleksowego i regularnego 

sprzątania. Dodatkowo podkreślono również potrzebę zadbania o otoczenie parku, które jest 

nieuporządkowane i zaśmiecone (8 wskazań). W odniesieniu do braku bezpieczeństwa niespełna 5 

proc. respondentów zauważa potrzebę patroli służb mundurowych – policji i straży miejskiej (10 

wskazań), ponad 7 proc. respondentów postuluje o instalację monitoringu (15 wskazań) oraz montaż 

oświetlenia (18 wskazań). 

Do ciekawych spostrzeżeń należy zaliczyć kwestię funkcjonowania ogródków działkowych. 

Respondenci, którzy wypowiedzieli się w sprawie ogródków działkowych przedstawiali  przede 

wszystkim dwie problematyczne kwestie – zaśmiecenie terenu, w szczególności na tyłach ogródków, 

które według niektórych respondentów może być wynikiem działania samych działkowców, 

pozbywających się w ten sposób zarówno odpadów biodegradowalnych, będących efektem pracy na 

działkach, jak i komunalnych, wynikających z ich obecności w tej przestrzeni. Drugą kwestią jest 

wjeżdżanie działkowców na teren parku samochodami.  

Zauważalne są różnice w postrzeganiu roli Parku Wełnowieckiego. Pierwsza grupa respondentów 

docenia „dziki charakter” tego terenu, podkreślając, że zagospodarowanie powinno opierać się na 

pielęgnacji istniejącej zieleni, z ewentualnym nasadzeniem krzewów ozdobnych, kwiatów etc. Taki 

pogląd wyrażony został przez ok. 60 respondentów, kolejnych 23 respondentów podkreśliło, że 

wymiana elementów małej architektury, jak kosze na śmieci czy ławki oraz remont alejek parkowych 

to działania, na których należy skupić się przy rewitalizacji tej przestrzeni. Co więcej, w tej grupie są 
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respondenci, którzy sprzeciwiają się „zabetonowaniu” terenu, co dotyczy zarówno wykorzystania 

betonu lub kostki brukowej do budowy nowych ścieżek parkowych, jak i wprowadzeniu do parku nowej 

infrastruktury rekreacyjno – sportowej.  

Druga grupa respondentów, mniej liczna, proponuje szerszy zakres zagospodarowania, wykraczający 

poza wyeksponowanie istniejącej zieleni. Wśród propozycji szerokiego zagospodarowania pojawiły się 

pomysły stworzenia nowej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, czyli odnowienie boisk, stworzenie 

skateparku, toru do rolek, ścieżek rowerowych, modernizację istniejącego placu zabaw, budowę 

rowerowego miasteczka, budowę tężni czy oczka wodnego. Tego rodzaju propozycje zostały 

wyartykułowane w 22 odpowiedziach. 4 osoby podkreśliły potrzebę wydzielenia przestrzeni na miejsce 

grillowe, padły też 2 propozycje budowy punktu widokowego na hałdzie. 

Warto również podkreślić, że w tym pytaniu ponownie respondenci podkreślili potrzebę 

zainstalowania toalety (9 wskazań), wybiegu dla psów (4 wskazania) oraz domków dla owadów, w tym 

pszczół (3 wskazania). Respondenci zainteresowani są również świadczeniem usług gastronomicznych 

w tej przestrzeni (8 wskazań) oraz montażem punktu wody pitnej (2 wskazania).  

 

Wnioski 

 

 Przez wzgląd na bliskość miejsca zamieszkania respondenci uczestniczący w badaniu są 

użytkownikami tego terenu, a większość z nich deklaruje wysoką częstotliwość wizyt w tej 

przestrzeni; łącznie 70 proc. respondentów (202 osoby z 283) bardzo często (co najmniej kilka 

razy w tygodniu) lub często (kilka razy w miesiącu) przebywa na terenie Parku. 

 Niemal wszyscy respondenci (93,3 proc.) są zgodni, że za najważniejszą funkcją jest funkcja 

wypoczynkowo - rekreacyjna. 

 Za najważniejsze powody obecności w parku respondenci uznają możliwość spacerowania 

(68,2 proc.), wizyty z dziećmi (36,4 proc.), spacery ze zwierzętami (26,9 proc.) oraz możliwość 

relaksu i odpoczynku (33,5 proc.). 

 Funkcja sportowa uznana jest za istotną przez ok. 45 proc. respondentów, natomiast zgodnie 

z deklaracjami 1/3 respondentów wykorzystuje aktualnie przestrzeń parku na cele sportowe. 

 W odniesieniu do infrastruktury sportowej najczęściej zgłaszanymi propozycjami były pomysły 

rozwoju infrastruktury rowerowej, w szczególności na terenie łączącym istniejący Park 

Wełnowiecki z hałdą, która zostanie do niego przyłączona (29 proc. odpowiedzi). Część 
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respondentów proponuje odtworzenie zdewastowanych boisk sportowych (26 proc. 

odpowiedzi). 

 Za najważniejsze zalety Parku Wełnowieckiego respondenci uznają zieleń, dogodną lokalizację 

oraz ciszę i spokój (stąd też respondenci deklarujący się jako użytkownicy traktują park jako  

przestrzeń wypoczynkowo – rekreacyjną o charakterze lokalnym). 

 Preferencje respondentów w odniesieniu do zagospodarowania Parku koncentrują się wokół 

podstawowych funkcji i najważniejszych elementów, do których zaliczamy podstawą 

infrastrukturę (ścieżki i alejki oraz oświetlenie) oraz elementy małej architektury (kosze, ławki 

itp.). 

 W odniesieniu do terenu hałdy, potocznie nazywanej „Alpami” zauważalne jest występowanie 

dwóch trendów;  trend „naturalnego zagospodarowania”,  w którym postuluje się niewielką  

ingerencję, mającą na celu zachowanie naturalnego charakteru tej przestrzeni oraz znacznie 

rzadziej występujący trend „szerokiego zagospodarowania”, w którym dąży się do budowy 

infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Należy również zauważyć, że większa część 

respondentów opowiada się za ingerencją w stopniu niewielkim i/lub średnim na terenie 

hałdy. 

 Respondenci zwracają uwagę na zaśmiecenie terenu Parku Wełnowieckiego oraz hałdy, stąd 

też obok pomysłów na zagospodarowanie pojawiły się wnioski o kompleksowe posprzątanie 

terenu. 


